2020- Nieuwsbrief
We gaan weer trainen meiden! Niet zoals we gewend zijn, maar we hebben wel wat mooie
alternatieven opgezet. Deze gelden voor de maand juni en dan gaan we begin juli kijken of er al
wat meer kan.

Parcours Trainingen Amstelveen
Vanaf maandag 9 juni huren we iedere maandag avond het parcours bij WTC de Amstel –
Startbaan 4a Amstelveen. Het idee is dat je daar zelf naar toe komt en dus al lekker warm
gefietst bent. Inschrijven gaat via een Google Sheet!
We trainen in 2 groepjes van 6 rensters & 1 trainster. Er zijn iedere avond 2 shifts. De eerste
start om 18:55 – 19:55 en de 2e shift van 20:00 – 21:00 uur. Houd er rekening mee dat je
elkaar bij het verlaten van het parcours ruimte geeft bij het passeren. Tijdens de training
houden we de 1,5 meter in acht. Dit geldt ook bij het inhalen!!
De eerste trainingen zijn gereserveerd voor de nieuwe aanmeldingen. Daarna kunnen ook de
meiden die al langer bij ons trainen op het parcours. Dit laten we weten via de Whatsapp
groepen.

Woensdag trainingen
Op de woensdag avond trainen we in groepjes van 4 & 1 trainster op de weg.
De eerste trainingen zijn in eerste instantie gereserveerd voor de nieuwe aanmeldingen.
Daarna kunnen ook de meiden die al langer bij ons trainen deelnemen. Dit laten we weten
via de Whatsapp groepen.

Trainen met Buddy’s
Voor de meiden die al langer met ons mee trainen hebben we een buddy-schema opgezet.
We hebben diverse trainingen in een Google sheet gezet. Als jij op zoek bent naar
trainingsmaatjes, noteer jouw naam dan in het schema, kies een training uit en wacht op de
buddy’s die samen met jou willen trainen. De telefoonnummers staan erbij dus je kunt
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makkelijk kontakt maken met elkaar. Het zijn leuke, simpele trainingen met 3 intensiteiten:
Rustig, Medium en Intensief.

En Verder
Het zijn experimenten en we hopen dat iedereen hier wel een beetje blij van wordt. Dus vul de
sheets in en ga lekker trainen! En mocht je maar 1 of 2 buddy’s vinden dan kan je natuurlijk ook
prima de training doen.
Buddy Trainingen:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Uz3RTyqWJoXPhp5rGAV3uEiw1SoQcJ1LkEekOIlBzI/edit?usp=sharing
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